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दर शुक्रवारी रात्री डॅडी ममत्राांिा जमविू दारू प्यायिे आणि धाांगडचधांगा
घालायिे. त्यािांतर त्याांिी आणि मम्मीिी जोरदार भाांडिे व्हायिी. त्याांच्या
मुलाला म्हिजे ह्या पसु्तकाच्या लेखकाला आणि लेखकािी धाकटी बहहि
गे्रसीला डॅडीांिा तो तमाशा पाहूि खपू लाज वाटायिी.

मुलाांिा कायिक्रम बसवायला खपू आवड.े गे्रसी िाि करायिी आणि
लेखक डॅडीांिी बिवलेली चगटार वाजवी. एकदा मुलाांिी शकु्रवारच्या
रात्रशाळेसाठी एका कायिक्रमात भाग घेतला होता. मुलां लपिूछपिू पॅ्रक्टटस
करायिी कारि डॅडीांिा त्याांिा ते कळू द्यायिे िव्हतां. जर ते कायिक्रमाला
आले तर सांपिूि शाळेसमोर दारू प्यायलेल्या अवस्थेतला त्याांिा तमाशा
त्याांिा िको होतां. परांतु डॅडीांिा त्याांिा कायिक्रम आहे हे समजतां. मुलां जेव्हा
स्टेजवर सादरीकरि करत असतात तेव्हाि त्याांिा पे्रक्षकाांमधिू डॅडीांिा
ककां िाळिारा आवाज ऐकू येतो. मग काय, सगळ्या कायिक्रमािा वविका होता.
त्या रात्री त्याांिा कळूि िुकतां की आपले डॅडी दारूच्या पूििपिे आहारी गेले
आहेत. परांतु डॅडी ते मान्य करत िव्हते. कुटुांबीयाांच्या आणि अल्कोहोमलक
अिानिमस सदस्याच्या प्रयत्िातूि एकदािे डॅडी आपि पिूि व्यसिाधीि
झालो आहोत हे मान्य करतात आणि त्यातूि बाहेर येण्यासाठी लागिारी
मदत घ्यायला तयार होतात. कुटुांब एकत्र असिां हीि जगातील सवाित
महत्वािी गोष्ट आहे हे त्याांिा पटतां.

अथिपूिि आणि उद्बोधक चित्राांच्या माध्यमातूि लेखकािे व्यसिी
मािसामुळे कुटुांबाला कसा त्रास होतो हे स्वत:िे अिभुव साध्या सोप्या भाषेत
अगदी प्राांजळपिे ह्या पसु्तकात साांचगतले आहेत. िशेच्या आहारी गेलेल्या
तरुि तसेि वयोवदृ्ध अशा सवाांसाठी हे पुस्तक महत्वािे आहे.



माझे डॅडी 



शकु्रवारिी सांध्याकाळ होती. डॅडी उत्साही मडूमध्ये होत.े सगळीकडे
बबयरच्या ररकाम्या बाटल्या पडल्या होत्या आणि डॅडीांिे ममत्र टेबलच्या
कडचे्या जागेसाठी एकमेकाांशी भाांडत होत.े जेव्हा मी त्याांच्याकडे
पाहहले तवे्हा डॅडीांिी माझ्याकडे तारवाटलेल्या िजरेिे क्स्मतहास्य
टाकले.



डॅडीां खुशीत असतात तवे्हा ते मला खूप आवडतात. परांतु जेव्हा ते
दारू वपऊि मखुािसारखे बडबड करतात तवे्हा मात्र ते मला मळुीि
आवडतां िाही. त्याांिी प्रत्येक शकु्रवारिी रात्र ही ममत्राांबरोबर दारू,
गािी, हास्यवविोद ह्यात व्यस्त असत.े ममत्रमांडळी णझांगिू अडखळत
घराबाहेर पडतात तवे्हाि ती रात्र सांपत.े



माझे डॅडीां म्हितात की मला सांगीतािा िाांगला काि आहे.
त्याांच्याकडूि मी काही सांगीताच्या िीझा मशकलो आहे. त्यापासिू
त्याांिी बिवलेल्या चगटारवर मी काही गािी बिवू शकतो.

माझे डॅडीांिे हात सफाईदार िालतात. सरुीिे ब्रेड कापावा इतटया
सहजतिेे ते करवतीिे लाकूड कापतात. ते सतत कामात गकि
असतात. मम्मीसाठी दाचगिे ठेवण्यािा एक खास बॉटस त्याांिी
कल्पकतिेे बिवला आहे. लाकडािा भसुा आणि खळ वापरूि
हहवाळ्यात ते मागिी पडवी उबदार बिवीत.



डॅडीां लाकडाच्या खूप सुांदर वस्तू बिवायिे. परांतु त्याांिी एक
वाईट सवय होती. कुिी त्याांच्या वस्तिूी तारीफ केली की ती वस्तू
लगेि त्या मािसाला घेऊि जायला आग्रह करायिे. अशावेळी
ववशषेतः शकु्रवारच्या रात्री मम्मीला तोंड उघडावे लागे.

शकु्रवारी रात्री अांधारात बबछान्यात लोळत असतािा अिेकवेळा
ग्रेसी आणि मी मम्मी-डॅडीांिी भाांडिां ऐकायिो.



ग्रेसी आणि मला िाटुकली करायला खूप आवडायिां. ग्रेसी
िाि करायिी आणि मी चगटार वाजवत गािी म्हिायिो. डॅडीांिा
आमिा खूप अमभमाि वाटायिा. ते ग्रेसीला ‘िमिमती िाांदिी’
आणि मला ‘िाांदोबा’ म्हिायिे. आम्ही िसलो तर मी ममटूि
जाईि असां ते म्हिायिे.

“तमु्ही आमच्यावर ककती प्रेम करता?” एकदा गे्रसीिे लाडािे
त्याांिा वविारलां.

“िीिमध्ये जेवढा िहा आहे त्यापेक्षा जास्त!” ते म्हिाल.े
“बाटलीभर दारूपेक्षा जास्त?” मी वविोदािे वविारलां. पि डॅडीां

त्यािे िाराज आणि द:ुखी झाल.े



त्यािांतर जेव्हा मी शडेमध्ये गेलो तर डॅडी मशक्षा केल्यासारखे
लोखांडी णखळे जोरजोरात लाकडात ठोकत होत.े

“डॅडीां! मी जे बोललो त्याबद्दल सॉरी,” मी हळू आवाजात
म्हिालो. ते ऐकूि डॅडीांिी णखळे ठोकिे बांद केलां आणि ते हमसाहमशी
रडू लागल.े मला अगदी कसांतरी वाटलां. डॅडी इतके रडतील ह्यािी
मला अक्जबात कल्पिा िव्हती. असां वाटलां की जिू काही आभाळ
फाटलां आहे. त्याांच्या डोळ्यातील ि थाांबिाऱ्या धारा पाहूि मी
घाबरलो.

“मी असां परत िाही म्हििार डॅडीां, पनु्हा िाही म्हििार,” मी
एवढांि कसबसां बोलू शकलो.



आमिे सांगीत मशक्षक ममस्टर डडकी ह्याांिी ग्रेसी आणि मला
शकु्रवारच्या रात्रीच्या सांगीत कायिक्रमात एक प्रोग्राम करायला साांचगतला.
शाळेिांतर आम्ही रोज घरी त्यािी पॅ्रक्टटस करायिो. परांतु डॅडीांिी
दरवाज्यावर थाप पडली की ताबडतोब थाांबायिो. सगळ्या शाळेसमोर
आम्हाला डॅडीांिा तो शकु्रवारिा अवतार मळुीि िको होता. म्हिूि
आम्ही तो कायिक्रमा डॅडीांपासिू लपवत होतो.

डॅडीांिां वपिां हदवसेंहदवस वाढति िाललां होतां. आता जवळजवळ
रोज रात्री मम्मी-डॅडी भाांडायिे.

एका रात्री आम्ही स्वयांपाकघरातिू आलेल्या भल्यामोठ्या आवाजािे
दिकूि उठलो. आम्ही उठूि दबकत त्या हदशिेे गेलो आणि लपिू
बसलो. पाहतो तर काय मम्मी आणि डॅडीां दोघेही दारूिी बाटली
एकमेकाांकडूि खिेत भाांडत होत.े ती दारूिी बाटली मम्मी मस ांकमध्ये
ररकामी करण्यािा प्रयत्ि करत होती आणि डॅडीां “मी दारुडा िाही, मी
दारुडा िाही,” असे ओरडत होत.े



आम्ही पाांघरुिात परत आलो तवे्हा मम्मी आम्हाला हलकेि
थोपटू लागली.

“मम्मी, दारुडा म्हिजे काय?” मी वविारलां.
“अशा मािसािे दारू वपिां िाांगलां िसतां. कारि त्यािा त्रास

त्याला आणि त्यािे कुटुांबीय अशा सगळ्यािाि होतो,” मम्मीिे उत्तर
हदलां.

“आपले डॅडी पि दारुडे आहेत का?” ग्रेसीिे घाबरलेल्या
आवाजात वविारलां.

“हो, ते पिूिपिे दारूच्या आहारी गेले आहेत,” मम्मी म्हिाली.
“पि मी आहे िा. तमु्ही मळुीि काळजी करू िका.”

पि मला मात्र खूप भीती वाटली. माझे डॅडीां अट्टल दारूडे
बिले होत.े

सांगीत कायिक्रमाच्या रात्री डॅडी येण्याच्या आधीि आम्ही घर
सोडलां. स्टेजच्या मागे मम्मीिे आम्हाला शभेुच्छा हदल्या.



स्टेजवर सादरीकरि करायला खूप मजा येत होती. आम्ही
खूप छाि सादर करतो आहोत हे मला कळत होतां. माझ्या
शवेटच्या ओळीला ग्रेसी स्टेजवर िाित असतािाि हॉल
हादरविू टाकेल एवढा दिदिीत आवाज आला.

“तो माझा मलुगा आहे!”
ते डॅडी होत.े कुिाकडूि तरी आम्ही कुठे आहोत हे त्याांिा

समजलां
“मलुािो दाखवा तमुिी कमाल! सगळ्याांिा दाखवा!” तोल

सटुलेल्या अवस्थेतील त्याांिा आवाज हॉलभर घमुला.



माझी हात थांडगार पडले. चगटारवरिी बोटाांिी पकड सलै
झाली. गाण्यािे शब्द घशाति अडकले. ग्रेसीिी पाऊलां अडखळत
पडू लागली आणि एका क्षिी ती स्तब्ध झाली. नतच्या डोळ्यात
पािी तरळल.े मी नतिा हात पकडला आणि आम्ही स्टेजवरूि
खाली उतरलो. मला डॅडीांिा प्रिांड राग आला होता. डोटयात फटत
एकि वाटय कफरत होतां, “डॅडी, मला तमुिी लाज वाटतये.”



डॅडीांिा मम. डीकीिी गाडीत कोंबिू घरी सोडलां. मम्मी,
ग्रेसी आणि मी पायीि निघालो. “आपल्याला मदतीिी तातडीिे
आवश्यकता आहे,” असां पनु्हा पनु्हा मम्मी पटुपटुत राहहली.
ग्रेसी आणि मी मात्र एकही शब्द ि बोलता िालत होतो. पि
आम्हा दोघािाही खूप असहाय्य आणि एकटां वाटत होतां हे
मला समजत होतां.



तवे्हापासिू जेव्हा आम्ही घरी असतो तवे्हा गे्रसी आणि मी 
उदासपिे घरात वावरत असतो. मी माझी चगटार घेतो आणि 
वाजवत बसतो. 

“माझे डॅडी आणि चगटार एकसारखे आहेत, 
आपले शब्द आणि िमक हरवूि बसले आहेत.”

कोि जािे हा आमिा डॅडीांच्या वपण्यावरिा राग होता की
डॅडीांवरच्या पे्रमामळेु असेल. परांतु मम. डीकीिी डॅडीांिा सांगीत
कायिक्रमािांतर घरी सोडलां तवे्हा काही समजावलां त्यामळेु असेल.
परांतु एक गोष्ट िाांगली झाली. ममत्राांबरोबर दारू वपण्यात वेळ
घालवण्याऐवजी डॅडी मम. डीकीांबरोबर व्यसिी मािसे एकत्र जमिू
एकमेकाांिा मदत करीत अशा हठकािी जाऊ लागल.े मम्मीिे
आम्हाला साांचगतलां की मम. डीकीही पवूी दारू प्यायिे आणि त्यातूि
बाहेर पडण्यासाठी ते एए (AA) च्या ममहटांगिा जात होत.े एए (AA)

म्हिजे अल्कोहोमलक अिानिमस हे मम्मीिे साांचगतलां.

डॅडीांिीही एए(च्याAA) ममहटांगिा जायिे ठरवले. मम्मीिे
आम्हाला समजाविू साांचगतलां की दारूच्या व्यसिातिू बाहेर
पडण्यासाठी डॅडीांिा बराि वेळ लागू शकतो. त्या दरम्याि
त्याांिा आपल्या सगळ्याांच्या प्रेमािी आणि प्रोत्साहिािी
गरज आहे.



डॅडी आमिी माफी मागायिे. म्हिायिे की त्याांच्यामळेु घरात
सगळा काळोख भरूि राहहला आहे. त्याांिी आता मान्य केलां होतां की
ते दारूच्या आहारी गलेे आहेत आणि मम. डीकीांसारखां त्यातिू बाहेर
पडायिां आहे. मम्मी त्याांच्या खाांद्यावर हात टाकूि त्याांिा जवळ
घ्यायिी.

“आयषु्यात सगळ्यात अमलू्य काय आहे ह्यािा आता मला
साक्षात्कार झाला!,” डॅडी म्हिाल.े



आणि मायेिे हात पसरूि त ेआमच्याकड ेझेपावले! 




